
                                                                                     

Specialnummer med minst 12 sommarlovsaktiviteter för barn & unga. Gratis för unga 
mellan 6 och 15 år. Ett samarrangemang mellan föreningslivet, entusiastiska föräldrar 
och kommunen. Öppet för alla unga i kommunen. 

1. Fotboll onsdagarna 19 juni, 26 juni, 3 juli, 7 augusti  
Barn i åldern 5-12 år inbjuds av Djursdala Sportklubb att spela fotboll på Dalavallen. 3 juli är sista tillfället innan det är 
sommaruppehåll, då passar vi på att umgås efter träningen och ha gemensam korvgrillning. Även föräldrar och syskon är 
välkomna att vara med vid detta tillfälle. Vi bjuder på grillad korv och dryck, till alla barn. 
När: fyra onsdagar: 19 juni, 26 juni, 3 juli, 7 augusti 17.30–18.30 Var: Dalavallen Djursdala 
Ålder: 5-12 år Frågor: Kontakta Axel Carlsson 076-834 66 85 

2. Kyrkmössen i Djursdala kyrka, torsdagen 20 juni 
Följ med på en spännande vandring i kyrkan och leta efter möss som har gömt sig på olika ställen… Tillsammans smyger vi 
runt och kikar vid orgeln, i predikstolen, dopfunten, bänkarna m.m. När alla möss är hittade bjuder Södra Vi/ Djursdala 
församling på fika.  
När: Torsdag 20 juni kl:11.00 Var: Djursdala kyrka 
Ålder: 0 till 8 år, föräldrar är välkomna att följa med. Antal platser: Max 15 barn 
Anmälan: senast tisdag 18 juni till Anita Waernqvist 070-579 98 22 

3. Natursnokarna, tisdagen 25 juni 
Sevedebygdens Naturskyddsförening bjuder in barn i de yngre åldrarna, tillsammans med någon nyfiken vuxen. Vi tittar på 
naturen, leker några lekar och fikar ihop. Vi bjuder på fika, men kom ihåg att ta med eget kaffe/te. 
När: Tisdag 25 juni kl:17.00 Var: Sundsängen i Djursdala 
Ålder: Barn i de yngre åldrarna tillsammans med någon nyfiken vuxen. Antal platser: 12 barn (+ vuxna) 
Anmälan: senast torsdag 20 juni till beijer.carina@gmail.com 

4. Paddla kanot och övernattning i tält, 28 till 29 juni 
Djursdala Sportklubb bjuder in till en kväll vid sjön Juttern, där vi provar på att paddla kanot och badar om vädret tillåter. 
Grillar och har en mysig kväll samt övernattar i tält. Lördag morgon startar vi med gemensam frukost under bar himmel. Tält 
finns på plats, har man inte egen sovsäck/liggunderlag kan man vid anmälan meddela att man vill låna. Vid badaktiviteter finns 
badvakt med livräddningsutbildning på plats. För att kunna delta i bad krävs att barnet är simkunnigt, meddela i samband med 
anmälan. 
När: Fredag 28 juni kl:17.00 till Lördag 29 juni 10.00 Var: Stjärneviksbadet 
Ålder: 6-12 år. max 15 barn Antal platser: 15 
Anmälan: senast tisdag 25 juni till Carina Johansson 070-558 50 06 

5. Dans, torsdagen den 4 juli 
Vimmerby Dansstudio bjuder in till en timme fylld av dans och rörelse. Vi kommer leka i dansen och tillsammans försöka hitta 
glädjen i att dansa och röra oss till musik. 
När: Torsdag 4 juli, kl:17-18 Var: Gymnastiksalen Djursdala skola 
Ålder: 5-15 år. Antal platser: Obegränsat 
Anmälan: För att ledare ska kunna planera dansen är det bra att anmäla sig via mejl till sandra.norrgarden@gmail.com 
alternativt 076-634 68 75 

6. Djursdalarundan med övernattning, 8 till 9 juli 
Vi går den vackra Djursdalarundan och stannar till vid olika fikaplatser och sevärdheter. Under rundan blir det också lekar, 
tävlingar och spel. Vi lagar mat över öppen eld och har en mysig kväll samt övernattar i vindskydd och tält. Övernattning är 
valfri. Tisdag morgon startar vi med gemensam frukost under bar himmel. Ta med egen sovsäck/liggunderlag, eller säg till vid 
anmälan om du behöver låna. 
När: Måndag 8 juli kl:17.00 till Tisdag 9 juli kl:10.00 Var: Start och avslut vid Ungstorp. 
Ålder: 6-12 år. Antal platser: 15 
Anmälan: senast onsdag 3 juli till Carina Johansson 070-558 50 06 

7. Bygdevandring, onsdagen 10 juli 
Hembygdsföreningen i Djursdala inbjuder till en bygdevandring med spännande historier om Djursdalabygden. Aktiviteten är 
öppen för alla åldrar, men vi rekommenderar att man tar med sig någon vuxen eftersom vi vandrar ett par kilometer. Vid 
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vandringen tar vi oss till Hytt-Jons kammare i Bullebo, där man kan klättra ned i en grotta, så ficklampa kan vara bra att ha 
med sig. Alla vuxna, kom ihåg att ta med eget kaffe/te. Barnen blir bjudna på festis och bulle. 
När: Onsdag 10 juli kl:18.00 (slut när alla spännande historier är berättade) Var: Vi samlas vid Djursdala Hembygdsgård 
Ålder: Alla barn välkomna (gärna i sällskap av vuxen pga vandring och grottklättring) Antal platser: Obegränsat 
Anmälan: senast måndag 8 juli till Magnus Sandberg 070-335 38 33 

8. Historisk film, fredag 19 juli 
Tillsammans spelar vi in historisk film med anknytning till Djursdala. Alla barn kommer få agera skådespelare, eller kanske 
hjälpa till med rekvisita och att regissera, ja allt man kan tänka sig när man spelar in film. Filmen kommer handla om Hytt-Jon, 
en desertör under dackeupproret, vid Hytt-Jons kammare i närheten av Bullebo. Det blir både mat och mellanmål under denna 
dag som arrangeras av Betelförsamlingen i Djursdala. Viktigt att du har oömma kläder. Och har du skor som ser sådär lite 1500-
talsaktiga ut, ja då passar de denna dag. 
När: Fredag 19 juli kl:10-16 
Var: Hytt-Jons kammare i närheten av Bullebo. Efter Hallersrum och Bullebo kör mot Långsjö/Långbrötsle, följ vägen 500 
meter tills du ser oss. 
Ålder: 9-12 år. Antal platser: Vi skapar plats till alla som vill vara med 
Anmälan: senast måndag 15 juli till Therese Ek Sandberg 070-604 79 86 

9. Bordtennis, onsdag 24 juli 
Södra Vi IF har tillfälle då du kan spela bordtennis. Vi fixar bordtennisbord, racket finns att låna om du inte har eget. Och om du 
får roligt på denna aktivitet så finns det chans att vara med och spela bordtennis med Södra Vi IF under hösten. 
När: Onsdag 24 juli kl:17.00–18.30 Var: Djursdala skola 
Ålder: 6-15 år Antal platser: Obegränsat 
Anmälan: senast söndag 21 juli till sandra.norrgarden@gmail.com alternativt 076-634 68 75 

10. Fiske, söndag 21 juli 
Barn mellan 6-12 år är välkomna att vara med på en fiskeaktivitet med Djursdala Samhällsförening. Vi träffas vid en sjö och får 
lära oss mer om fiske. Vilka fiskar finns i vattnet, hur gör man när man fiskar och vad kan man använda för olika fiskedrag. Vi 
gör egna metspön och hoppas på fiskelycka. På stranden hittar vi en bra plats för att sitta ned en stund med smörgås och saft. 
Medtag flytväst, meddela om du behöver låna. 
När: Söndag 21 juli, kl:11-14 Var: Samlingsplats meddelas vid anmälan. 
Ålder: 6-12 år Antal platser: 12 
Anmälan: senast fredag 19 juli till sandra.norrgarden@gmail.com alternativt 076-634 68 75  

11. Cross/Enduro, lördag 3 augusti 
Djursdala Endurosektion hälsar alla barn mellan 5 och 15 år välkomna till en aktivitet fylld av både fart och motor. Vana förare 
liksom nybörjare är välkomna att testa på att köra cross. Både yngre och äldre förare finns på plats för att berätta mer om 
motorsporten. På plats finns det skydd och hjälm att låna, men har du egen utrustning så ta gärna med. Utrustning du själv 
behöver ta med är kraftigare stövlar/kängor. 
När: Lördag 3 augusti kl:10-14 Var: Någonstans i Djursdalabygden, exakt plats meddelas vid anmälan 
Ålder: 5-15 år Antal platser: 20 
Anmälan: senast torsdag 1 augusti till Fredrik Milton 073-312 17 35 

12. Besök på bondgård, onsdag 14 augusti 
Kom och tillbringa en dag på en mjölkgård bland kor och kalvar. Se hur det går till att ta hand om djuren i ladugården och alla 
andra saker man behöver kunna för att jobba som bonde. Kanske får man testa att mjölka en ko och se hur mjölkroboten 
fungerar. När vi har mjölkat ska vi göra egen ost, eller ysta ost som det egentligen heter. Det blir en rolig men lång och 
arbetsam dag på gården, så både fika och mat hinner vi med. Centerkvinnorna arrangerar denna bondgårdsdag. 
När: Onsdag 14 augusti kl:9-14 Var: Dabbetorp, samling vid bygdegården. 
Ålder: 6-12 år Antal platser: 10 
Anmälan: senast måndag 12 augusti till Peter Karlsson 070-632 45 61 
 

                                                                   


